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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση     : Σπηλιάδου 8 
Ταχ. Κώδικας:  48 100 
Πληροφορίες:  Αναστασία Ναστούλη 
Τηλέφωνο     :  26823 60291 
E-mail            :  a.nastouli@php.gov.gr 
 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Α.∆.Α: 
 
Πρέβεζα,  27- 04- 2015 
 
Αρ. Πρωτ. :  46076/1196 
 
Αρ. ∆ιακήρυξης:  6 / 2015 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη 

αναδόχου/ων προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φω-
τοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  
Πρέβεζας.  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
             Πρόχειρο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την 

ανάδειξη αναδόχου/ων και τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπω-

τών, φαξ και φωτοτυπικών» και µε κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη τιµή, ανά 

οµάδα. 

Ο συνολικός  προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.000,00 ευρώ,  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και επιµερίζεται ανά οµάδα ειδών, ως εξής: 

ΟΜΑ∆Α  Ι : Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης: 8.000,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ: Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού: 7.500,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπωτών φωτοτυπικών και φαξ: 33.500,00 ευρώ,  

                    µε Φ.Π.Α. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από τη συντετµηµένη, προθεσµία των δέκα πέντε (15) 

ηµερών, ως προς τον χρόνο της δηµοσίευσης, από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της παρού-

σας διακήρυξης, θα διεξαχθεί δε στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερει-

ακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), στις 12-05-2015, ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00 π.µ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη.  

Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλει προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες ειδών, όχι 

όµως για τµήµατα αυτών.  

Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει ανά οµάδα. 

Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη υποδείγµατα, αυτά θα 

χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συµµετέχοντες.  
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Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που α-

ναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

«Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων ε-
κτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών»  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη, συνολικά, προσφερόµενη τιµή ανά οµάδα 
ειδών 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

39.837,40 €  (χωρίς ΦΠΑ) 
45.000,00 €  (µε ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  Κ.Α.Π.  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                      
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  12-05-2015 
ΗΜΕΡΑ             :  Τρίτη 
ΩΡΑ                  :  10:00 π.µ. 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Γραφεία ∆/νσης  ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  Π.Ε. Πρέβεζας  
(Σπηλιάδου  8,  2ος όροφος –  Πρέβεζα). 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιχειρήσεις µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία 
των προς προµήθεια υλικών 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνι-
σµού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι 31-12-2015, 
δυνάµενη να παραταθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα.    

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Τµηµατική, µετά την παραλαβή των ειδών από την αρµό-
δια επιτροπή και την προσκόµιση, από τον ανάδοχο, των 
προβλεποµένων δικαιολογητικών 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198/1994 Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
από το άρ. 24 του Ν. 2194/94 φόρος εισοδήµατος 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –               
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

• ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π. Ε. Πρέβεζας 
• Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8 – Τ Κ 48 100 – Πρέβεζα 
• Αρµόδια υπάλληλος : Αναστασία Ναστούλη        
• Τηλέφωνα: 26823 60291  
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α) 

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η προµήθεια των κατωτέρω, ανά οµάδα, ειδών: 

Α/Α         

ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙ∆Η - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
 ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ Ο-
ΜΑ∆Α  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  

Ι ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

Σύµφωνα µε τον πίνακα                   

«ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»                      

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄      

8.000,00  € 

ΙΙ 
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ  

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

Σύµφωνα µε τον πίνακα                        

«ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ-

ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ»               

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄      

7.500,00  € 

ΙΙΙ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ  

Σύµφωνα µε τον πίνακα                          

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, 

ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ»                      

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄      

33.500,00  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  ∆ΑΠΑΝΗ 49.000,00  € 

 

ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ως χρόνος έναρξης υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής της και 

λήξη αυτής η 31η -12-2015.  

2. Η ισχύς της δύναται να παραταθεί για δύο µήνες ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και µε την προϋπόθεση της µη υ-

πέρβασης του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 
19/Α/1995). 

2. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις». 

3. Ο Ν. 3310/09-02-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρα-
τηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 30 Α) όπως τροποποιήθηκε 
µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279 Α). 

4. Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκε-
ντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

5. Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
…. και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 112/Α/2010). 
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6. Το άρθρο 1 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων». 

7. Το άρθρο 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυ-
τοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

8.  Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου  (ΦΕΚ 
204/Α/1974). 

9. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε L134/30-04-2004 σελ.134), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/77 εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

10.  Το Π∆ 118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

11.  Το Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010). 

12.  Το Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατά-
κτες». 

13. Την αρ. 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 129 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύ-
ξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων, που αφορά προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

14. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων και 
κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
238του  Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).  

15. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/2012), κα-
θώς και την εγκύκλιο 1 (Αρ. πρωτ. Π1/678/26-3-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ-
ου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

16.  Τη µε αρ. οικ. 117550/10045/15-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση 
επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» 
(ΦΕΚ 3090/Β/17-11-2014). 

17. Την αριθµ. Την αριθµ.12/58/13-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
«Έγκριση προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου, οικονοµικού έτους 2015». 

18. Την αριθµ. 2/69/19-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού  49.000,00 
ευρώ µε ΦΠΑ, καθώς και διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γρα-
φικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των Υπηρε-
σιών της Π.Ε. Πρέβεζας.  

19. Την αρ. πρωτ. 13369/373/30-1-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αύξοντα αριθµό κα-
ταχώρησης  66 /3-2-2015 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Υ∆Ε  Ν. Πρέβεζας. 

20. Η αριθµ. 10/507/23-04-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
περί έγκρισης των όρων και των παραρτηµάτων της αρ. 6/2015 διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτο-
τυπικών» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2015. 
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ΑΡΘΡΟ  3  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση της προµήθειας ορίζεται σε  49.000,00  

ευρώ  (µε το Φ.Π.Α.), ο οποίος επιµερίζεται ανά οµάδα, ως εξής: 

ΟΜΑ∆Α  Ι : Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης: 8.000,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ : Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού: 7.500,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α.  

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: Προµήθεια αναλωσίµων υλικών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών: 33.500,00  ευρώ,  

                    µε Φ.Π.Α. 

 

2. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τους Κ.Α.Π. (Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:1111) και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΑΡΘΡΟ  4  

ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ∆ΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γραφεία ∆/νσης  ∆ιοικητικού -            
Οικονοµικού  Π. Ε. Πρέβεζας 

(Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8,                                         
2ος όροφος -  Πρέβεζα) 

12 - 05 - 2015 Τρίτη 10:00  π.µ. 

 

ΑΡΘΡΟ  5  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

1. Έλληνες πολίτες 

2. Αλλοδαποί 

3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

4. Συνεταιρισµοί 

5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στην ε-

µπορία των προς προµήθεια υλικών, που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της προσφο-

ράς. 

Β. ∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  

• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 

δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 
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• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή 

τους σε διαγωνισµούς, στοιχεία. 

• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε ο-

ποιοδήποτε τρόπο. 

• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφα-

ση και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δι-

καιώµατος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. 

• Επίσης αποκλείονται, κατά την αξιολόγηση, προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να µην 

µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, καθώς 

και οι εναλλακτικές προσφορές, σε σχέση µε τις ζητούµενες υπηρεσίες.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, 

τα εξής : 

α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της 

παρούσας. 

 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως εκάστοτε ισχύ-

ει, στην οποία θα πρέπει:                                                                                                                                                     

β.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµε-
τέχουν. 

β.2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερό-
µενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις. 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περί-
πτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (θα αναγράφεται η έδρα του επιµελητηρί-
ου, καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην 
περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του Π∆ 118/2007 κατάσταση. 

β.3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαι-
ολογητικών της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆  118/2007. 

β.4.  Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 
β.5. Να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 
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γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 

2. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-

τακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ει-

δοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 

290 Α), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του 

Π.∆. 118/2007. 

α. Οι Έλληνες πολίτες 

 (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε α-

µετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. 

δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υπο-

χρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για 

το απασχολούµενο προσωπικό, όπως  και των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσε-

ων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο-

ποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση ά-

σκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

β. Οι αλλοδαποί 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρ-

χής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµε-

τάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 
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(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκα-

τάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 

(2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγε-

γραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ.  Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π∆ 118/2007 αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 

118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), από-

σπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν κατα-

δικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του 

εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 

της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 7α.1.ια' και 7β. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 

ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

      Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ.  Οι Συνεταιρισµοί 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµα-

τα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 
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(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 

118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντί-

στοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένω-

ση. 

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ-

γραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρό-

ντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  

• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλε-

ποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 Π∆118/2007 από ένορκη βεβαίωση 

του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

• Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικαταστα-

θεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιο-

γράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµέ-

νων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/2007 από υπεύθυνη δήλωση 

του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 

της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώ-

ρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο απο-

κλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτη-

µένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έ-

κταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτω-

ση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλε-

σης της σύµβασης. 
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3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προ-

σφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους ό-

ρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφο-

ρές µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη, στη ∆/νση ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

2.  Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις : 

- Τα στοιχεία του προσφέροντος : 

- Τον αποδέκτη :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

                                          ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προµήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλω-

σίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών». 

- Αριθµός ∆ιακήρυξης :    6  / 2015           Αρ. Πρωτ. : 46076/1196/27-4-2015 

- Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού :  12 - 05 - 2015       

3.  Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:  

α.  Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 

τους, στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, το αργότερο 

µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

β.  Αποστέλλοντάς τον στην υπηρεσία (∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας), µε 

οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά, Courier κ.λ.π.), στη διεύθυνση: Σπηλιάδου 8 - Τ.Κ. 

48100 - Πρέβεζα) και θα παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπό-

θεση ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται, στην υπηρεσία, µέχρι την ηµεροµηνία 

και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Π.Ε. Πρέβεζας ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρό-

νο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

τηρούν τα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν λαµβάνονται υπόψη.  

4. Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή σχετικά έγγρα-

φα για τον διαγωνισµό, από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας.  
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Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιουδήπο-

τε ποσού. Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πλη-

ροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές δίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 10 του Π.∆. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα 

φέρει τις ενδείξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 της παρούσας.  

1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς συνοδεύεται (εξωτερικά του φακέλου) από αίτηση συµµετοχής 

στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής προς την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στην ο-

ποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται 

από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος.  

2. Στο εσωτερικό του φακέλου προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοι-

χεία και ειδικότερα ως εξής: 

• Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιο-

λογητικά και στοιχεία (εγγύηση συµµετοχής και υπεύθυνη δήλωση, όπως περιγράφεται στα 

κριτήρια επιλογής του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης). 

• Τα τεχνικά στοιχεία - τεχνικές προσφορές  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,  

µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

• Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και  οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρ-

χει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµέ-

νη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφρά-

γισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 

περ. α του Π∆ 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυ-

ξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ό-

ρους της παρούσας διακήρυξης.  

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινή-

σεις  µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, εί-
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τε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνε-

ται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µό-

νο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν τη 

λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από διαγωνιζόµενο, κατά ανώτερο 

όριο για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές δεσµεύουν 

τους διαγωνιζόµενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρί-

πτονται ως απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του ως 

και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων αναδόχων περιλαµβάνει την Τεχνική Περιγραφή των 

προσφεροµένων προϊόντων.   

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόµενα είδη και τα 

τεχνικά τους χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ-

∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

Oι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τα είδη της οµάδας ΙΙΙ: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΥ-

ΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ» επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να συµπληρώσουν τον 

αντίστοιχο πίνακα Συµµόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Β, ο οποίος 

θα φέρει σφραγίδα και πρωτότυπη υπογραφή του προσφέροντος και να επισυνάπτονται όλα τα 

απαιτούµενα αποδεικτικά (πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κλπ.). 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 

1. Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η προσφερόµενη τιµή ανά είδος, καθώς και η συ-

νολική για κάθε οµάδα (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα). 

2. ∆εκτές γίνονται προσφορές για µία ή για περισσότερες οµάδες.  

3. Η χαµηλότερη, συνολικά, προσφερόµενη τιµή για κάθε οµάδα ειδών θα λαµβάνεται υπόψη για 

την σύγκριση των προσφορών. 

4. To νόµισµα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισµοί και οι επί τοις % αναγωγές είναι το 

ΕΥΡΩ. 

5. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα η µε ρήτρα συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής στο χρόνο ισχύος της σύµβασης, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

7. Οι προσφερόµενες τιµές, ανά είδος, παραµένουν σταθερές καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της 

σύµβασης, καθώς και της ενδεχόµενης παράτασης αυτής. 

8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµο-

δότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισή-

γησης για ανάθεση.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1. Το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έ-

ναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

Το όργανο αυτό είναι η επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφο-

ρών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτείται µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-

πής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικασίας α-

ποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους, 

ως εκπρόθεσµες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των συµµετασχόντων ή νο-

µίµων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν, µε την παρακάτω διαδικασία. 

α.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής 

Προσφοράς και µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά 

φύλλο.  
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β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο, προβαίνει στην εξέ-

ταση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς και στην αξιο-

λόγηση των τεχνικών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέ-

σµατα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καταχωρούνται σε πρακτικό το 

οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

γ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, δύναται να αποσφραγίζονται και να αξιολο-

γούνται στην ίδια συνεδρίαση ή σε µεταγενέστερη, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ο-

ρίζεται µε σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.   

δ. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει 

και σφραγίζει η Επιτροπή. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν α-

ποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-

σφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς ε-

πίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αι-

τήµατος. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να κατα-

κυρωθεί το έργο, υποχρεούται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της έγ-

γραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της πα-

ρούσας, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 

Όταν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προµήθεια δεν προσκοµίσει ένα 

ή περισσότερα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα 

ή περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο και ούτω καθεξής. 

Εφόσον κανείς από τους παραπάνω δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγραφα και δικαιο-

λογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις  αυτές, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας ή ο υπόχρεος προσφέρων δεν προσκοµίσει  εγκαίρως ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα η δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, η εγγύ-

ηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης, µετά την προσκόµιση των εγγράφων και δικαιολογητικών, 

προβαίνει στην εξέτασή τους και στην τελική εισήγηση κατακύρωσης, µε την σύνταξη σχετικού 

πρακτικού.   

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Για  την  κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η προ-
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ηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

2. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει ανά οµάδα.   

3. Η κατακύρωση θα γίνει ανά οµάδα, στον προσφέροντα τη χαµηλότερη, συνολικά, τιµή. 

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ή µικρότερης ποσότητας, καθώς 

και αυξοµείωσης των ποσοτήτων, των επί µέρους ειδών,  κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµ-

βασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες. 

Η ανωτέρω αύξηση των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από  

30%, η δε αντίστοιχη µείωση  µέχρι 50 %.  

Στις περιπτώσεις αύξησης των επί µέρους συµβατικών ποσοτήτων, ισχύουν οι τιµές της προσφο-

ράς για τα συγκεκριµένα είδη. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που  περι-

λαµβάνει τα εξής: 

α. Το προς προµήθεια είδος 

β. Την ποσότητα 

γ. την τιµή 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 

ε. Την απόφαση κατακύρωσης, καθώς και το σχέδιο της σύµβασης  και 

στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Με την ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτρο-

πής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/200.   

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουρ-

γούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους 

αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνι-

κή, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα ανα-

λαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον ο-
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ποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαί-

τηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύη-

ση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

ζ.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστα-

σης της διζήσεως. 

ζ.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 

και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδο-

ποίηση. 

ζ.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

ζ.4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύη-

σης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµε-

ροµηνία λήξης της εγγύησης. 

4.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης 

δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:  

 β.1.Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την προς εκτέλεση εργασία. 

 β.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 

επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι εκατόν 

είκοσι ηµέρες). 

γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 

γ.1.  η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε 

µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

γ.2.  ο αριθµός της διακήρυξης 

γ.3.  το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

γ.4.  η ηµεροµηνία έκδοσής της 

γ.5.  τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
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 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

διαγωνιζόµενου, από την υπηρεσία. 

Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή η 

υπηρεσία επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός 

πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που 

έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνω-

σης της κατακύρωσης. 

5.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλου-

θα: 

 γ.1. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την προς εκτέλεση προµήθεια. 

 γ.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

           1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

        Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβα-

σης, ανάλογα µε τις ποσότητες που απαιτούνται, έως τρείς ηµέρες µετά την λήψη του σχετικού 

δελτίου ή της εντολής παραγγελίας, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εµπόριο, που θα απο-

δεικνύεται από σχετική βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. 

           2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλ-

λονται κάθε φορά σε χώρους που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τους προµηθευτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο προµηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προµηθευτή µέρους ή του συνό-

λου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής 

πράξης. 
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ΑΡΘΡΟ 22 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται µε 

µέριµνα της υπηρεσίας. 

      α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται  την ηµέρα, ώρα και τόπο παράδοσης των υλικών, σύµφω-

να µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π∆ 118/2007. 

      β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων και απο-

στολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υπογράφεται 

σύµβαση από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Π.∆. 118/2007. 

3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

4. Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται, ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της µέχρι και 

δύο µήνες ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή 

όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΠΛΗΡΩΜΗ  -  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία τι-

µολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτικό 

της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογη-

τικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται µετά την παραλαβή τους από 

την αρµόδια επιτροπή και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρ-

θρο 35 του Π.∆. 118/2007. 

        Ο χρόνος πληρωµής θα είναι ένας µήνας µετά την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητι-

κών. 

 Ειδικά για τις ποσότητες των υλικών, δείγµατα των οποίων αποστέλλονται για εξέταση στο 

Γ.Χ.Κ., ο χρόνος πληρωµής θα είναι δέκα ηµέρες µετά την λήψη από την υπηρεσία των σχετικών 

αποτελεσµάτων. 

Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος 4%  (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από τον 

ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εναπόκειται στη κρίση της Οικονοµικής Επι-

τροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.  Η σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού 

β) η προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007.  

3.  Οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν δεν ορίζονται 

ρητά στη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

4.  Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύµβαση που θα υπογραφεί και άλλους 

όρους εξασφαλιστικούς των συµβατικών δικαιωµάτων της έναντι του αναδόχου.  

5.  Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

6.  Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου αναλύονται στο σχετικό παράρτηµα, που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της  διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 26 

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας: 

1. Το πλήρες κείµενο της αρ. 6/2015 διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτής, της θα αναρτη-
θούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr  ). 

2. Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr ). 

3.  Περίληψή της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π. Ε. Πρέβεζας και 

4. Περίληψή της θα κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Πρέβεζας για ενηµέρωση των µελών του. 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β:  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ»                         
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

                                               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
                                                                                                ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
                                                                                ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄  

 
(ανήκει στην αρ.  6 / 2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 

Π Ι ΝΑΚΕΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕ Ι Α  Ε Ι ∆ΩΝ  –  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ    

 

Αποτελούν και   ΥΠΟ∆Ε Ι ΓΜΑΤΑ  Ο Ι ΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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ΟΜΑ∆Α Ι 

ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή  
µονάδος 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική  
αξία  

(χωρίς ΦΠΑ) 

CD - DVD 
1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 700 MB  TEMAXIO 30   

2 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 4,7 GB  TEMAXIO 10   

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 20X30 Φ. 200  ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 25X35 Φ. 500  ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

5 ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ  3   

ΚΛΑΣΕΡ-ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΝΤΟΣΙΕ-∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 
6 ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α4   TEMAXIO 400   

 7 
ΚΛΑΣΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Α3 (οριζό-
ντια διάταξη) 

TEMAXIO 30   

8 ΚΟΥΤΙ ΓΩΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ   TEMAXIO 50   

9 
ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ∆ΙΑΦΑΝΟ ΕΞΩ-
ΦΥΛΛΟ A4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

10 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x 35  TEMAXIO 800   

11 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 2000   

12 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 800   

13 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ 25x35 cm  TEMAXIO 500   

14 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΦΥΛΛΗ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ  ΠΑΚΕΤΟ  
(100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 60   

ΣΤΥΛΟ-ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ-ΜΟΛΥΒΙΑ 

15 
ΣΤΥΛΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ PILOT BALL BPS-GP  Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩ-
ΜΑΤΑ) 

TEMAXIO 400   

16 
ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BIC Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

17 
ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ  FABER 0.30 Ή ΙΣΟ∆Υ-
ΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400   

18 
ΣΤΥΛΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΥΠΟΥ UNI BALL UB-150 Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩ-
ΜΑΤΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

19 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΓΙΑ CD/DVD ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ  
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 

TEMAXIO 10   

20 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΜΥΤΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

TEMAXIO 150   

21 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩ-
ΜΑΤΑ 

TEMAXIO 150   

22 ΜΟΛΥΒΙΑ ΑΠΛΑ  FABER ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

23 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ 

24 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 3 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO ή άλλοι αντί-
στοιχης ποιότητας και αντοχής 

ΚΟΥΤΙ  
(100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

150   

25 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 4 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO ή άλλοι αντί-
στοιχης ποιότητας και αντοχής 

ΚΟΥΤΙ  
 (50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

150   

26 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 5 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO ή άλλοι αντί-
στοιχης ποιότητας και αντοχής 

ΚΟΥΤΙ  
(100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

150   

27 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Nο 7 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ VETO ή άλλοι αντί-
στοιχης ποιότητας και αντοχής 

ΚΟΥΤΙ  
(50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

70   

ΑΔΑ: ΩΗΒΞ7Λ9-ΑΝ7
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ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ- ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 

28 
ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ No 64 ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ 150 ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡ-
ΡΑΦΗΣ 12 ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 64 

TEMAXIO 15   

29 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ 126 ΣΥΡΜΑΤΩΝ - ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑ-
ΦΗΣ 23 ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 126 

TEMAXIO 15   

30 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΑΡΕΩΣ 
ΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΥΡΑΦΗ 
210 ΦΥΛΛΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (∆ΕΧΕΤΕ ΣΎΡΜΑΤΑ 
23-6,23/8,23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23-24) 

TEMAXIO 1   

31 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  (ΤΑΝΑΛΙΑ) TEMAXIO 10   

32 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΨΗ-
ΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή Ι-
ΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Νο 126 (24/6)  

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

100   

33 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΨΗ-
ΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή Ι-
ΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Νο 64  

ΚΟΥΤΙ  
(2000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

100   

34 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΨΗ-
ΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή Ι-
ΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ Νο 128 (24/8) 

ΚΟΥΤΙ  
(2000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

50   

35 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ No 23/6  

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

 36 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ No 23/8 

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

37 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  No 23/10 

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

38 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ No 23/13 

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

39 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ No 23/15  

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

40  
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ No 23/20  

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

41 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ROMA Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ No 23/24  

ΚΟΥΤΙ  
(1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

5   

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ -ΜΠΛΟΚ-∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 
42 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ ΛΕΥΚΑ     TEMAXIO 50   

43 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙ-
ΝΑ 75X75  (POST IT)  

TEMAXIO 150   

44 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4  TEMAXIO 5   

45 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (A4) 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΟΥΤΙ 
 (100 ΦΥΛΛΩΝ) 

10   

46 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ TEMAXIO 10   

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 47 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Νο 
123 ΛΕΥΚΟΙ  

ΚΟΥΤΙ 
(500 TEMAXIΩΝ) 

5   
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 48 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
16x23 ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

ΚΟΥΤΙ 
(500 TEMAXIΩΝ) 

5   

 49 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
23x32 ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

ΚΟΥΤΙ  
 (250 TEMAXIΩΝ) 

5   

 50 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
31x41  ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

ΚΟΥΤΙ  
(250 TEMAXIΩΝ) 

2   

ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ   
51 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΠ∆ΟΣ Νο2    TEMAXIO 5   

52 ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ  TEMAXIO 20   

ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

53 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΣΕΛΟΤΕΙΠ)  19mm x 33mm 
∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

TEMAXIO 80   

54 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΡΤΑΠΕΖΙΑ /33’’  3Μ  TEMAXIO 10   

55 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  5CM  ∆ΙΑΦΑΝΗ TEMAXIO 60   

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 
56 ΒΑΣH ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

57 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ TEMAXIO 180   

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
58 ΓΟΜΑ ΚΟΚ. ΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ PELIKAN ΒR 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

59 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΤΥΠΟΥ PELIKAN AL-20 ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

60 
∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΤΥΠΟΥ SAX 318 Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 5   

61 
∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΤΥΠΟΥ SAX 518 Ή 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

TEMAXIO 5   

62 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΙΚΟ (ΠΕΡΦΟ-
ΡΑΤΕΡ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΡΗ-
ΣΗΣ 65 ΦΥΛΛΩΝ) 

TEMAXIO 1   

63 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΠΙΝΕΛΑΚΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ 20 ml 

TEMAXIO 20   

64 
ΚΟΛΛΑ STIK ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
21gr 

TEMAXIO 50   

65 
ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ-
ΡΙΟ 35 ml 

TEMAXIO 50   

66 ΚΟΠΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ TEMAXIO 10   

67 ΚΟΠΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ TEMAXIO 10   

68 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΠΙ∆Ι ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ  

(10 TEMAXIΩΝ) 
10   

69 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΠΙ∆Ι ΜΙΚΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΥΤΙ  

(10 TEMAXIΩΝ) 
10   

70 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ TEMAXIO 40   

71 ΠΙΝΕΖΕΣ ΑΠΛΕΣ  ΚΟΥΤΙ 10   

72 ΧΑΡΑΚΑΣ 40 CM  TEMAXIO 10   

73 ΨΑΛΙ∆Ι 20 CM  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ TEMAXIO 10   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (23%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
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ΟΜΑ∆Α II 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
 ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή  
µονάδος 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική  
αξία  

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΒΑΡΟΥΣ 80gr/m2 τύπου DATA COPY ή 
SKAG ή ισοδύναµων προδιαγραφών 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΤΩΝ 500 
ΦΥΛΛΩΝ 

1400   

2 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3  ΒΑΡΟΥΣ 80gr/m2 τύπου DATA COPY 
ή SKAG ή ισοδύναµων προδιαγραφών  

ΠΑΚΕΤΑ 
ΤΩΝ 500 
ΦΥΛΛΩΝ 

30   

3 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  8,5 x 9,5 2Φ ΛΕΥΚΟ  
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
1000 ΦΥΛ-

ΛΩΝ 
30   

4 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER  Α0 και Α1,  χαρτί λευκού χρώµατος ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

5 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER  Α0 και Α1, διαφάνεια ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

6 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER  Α2 (χαρτί λευκού χρώµατος) ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

7 ΡΟΛΟ ΓΙΑ  PLOTTER  Α2 (διαφάνεια) ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (23%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
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ΟΜΑ∆Α  Ι Ι Ι :  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ,  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ  ΚΑΙ  F AX  

 

A/A 
Συσκευή  

 Εταιρεία- Μοντέλο 
ΤΥΠΟΣ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  
Black/color Ποσότητα 

Τιµή 
µονάδος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία  

 (χωρίς ΦΠΑ) 

1 HP LASERJET  P3005dn Q7551X (51X) black 30   

2 HP LASERJET  P2015d Q7553X (53A) black 2   

3 HP LASERJET  M1212 CE 285A (85A) black 15   

4 HP LASERJET 1200 C7115X (15A) black 8   

5 
HP LASERJET 1010 
HP LASERJET M1319F 

Q 2612A (12A) black 23   

6 CB540 (125A) black 10   

7 CB541 (125A) cyan 5   

8 CB542 (125A) yellow  5   

9 

HP COLOR LASER JET 
CP 1515 
  

CB543 (125A) magenta  5   

10 CC653AE (901) black 15   

11 
HP Office Jet 4500 

CC656AE (901) color 15   

12 
Hp Deskjet ink 
Advantage 4626 

CZ109AE (655) black 7   

13 CH 563 (301) black 3   

14 

HP DESKJET 2050 A 
  CH 563 (301) color 1   

15 
Print head  

C4810A (11) 
black 2   

16 
Print head  

C4811A (11) 
cyan 2   

17 
Print head  

C4812A (11) 
magenta 2   

18 

HP DESINJET 500 
 

Print head  
C4813A (11) 

yellow 2   

19 
HP PSC 1410 
HP OFFICEJET 4355 

C9351AE (21) black 17   

20 
HP PSC 1410 
HP OFFICEJET 5610 
HP OFFICEJET 4355 

C9352AE (22) color 20   

21 
HP OFFICEJET 5610 
HP DESKJET 5550 

C6656AE (56) black 16   

22 HP DESKJET 3650 C8727AE (27) black 4   

23   C8728 AE (28) color 1   

24 SAMSUNG SCX - 4521F MLT D119 S/ELS black 10   

25 
SAMSUNG Proexpress 
SAMSUNG MFP LASER 
SL-M3875FD 

MLT D204L black 20   

26 SAMSUNG MF2675 FN MLT-D116L black 8   

27 SAMSUNG ML- 2010 ML-2010D3 black 7   

28 SAMSUNG SF-650 MLT-D1052L black 3   

29 
SAMSUNG SF-760P MLT 
SAMSUNG SCX 3405 F 

MLT-D101S black 14   
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30 
SAMSUNG XPRESS SL-
M2070F 

MLT-D111S black 10   

31 LEXMARK Ε352 DN Ε250A11E  black 10   

32 
LEXMARK LASER 
Ε260dn 

Ε260A11E black 1   

33 LEXMARK Ε120 12016SE black 4   

34 LEXMARK ms 410D 500 XA black 3   

35 
LEX 10N0016 

(16) 
black 10   

36 

LEXMARK Z33 
  LEX 10N0026 

(26) 
color 3   

37 LEXMARK Z602 
LEX 10NX217E 

(17) 
black 20   

38 5PGBK black 12   

39 8BK black 12   

40 CLI-8 cyan 7   

41 CLI-8 magenta 7   

42 

CANON PIXMA IP 4200 
 
CANON PIXMA IP 4300 
  

CLI-8 yellow 7   

43 PGI-520  black 5   

44 CLI-521 black 5   

45 CLI-521 cyan 5   

46 CLI-521 yellow 5   

47 

Canon MP 540 

CLI-521 magenta 5   

48 44844616 black 3   

49 44844615 cyan 2   

50 44844614 magenta 2   

51 44844613 yellow 2   

52 DRUM 44844408 black 1   

53 DRUM 44844407 cyan 1   

54 DRUM 44844406 magenta 1   

55 

OKI C822 

DRUM 44844405 yellow 1   

56 OKI C5650 43865708 black 1   

57 SO50167 black 10   

58 

EPSON EPL-6200-L 
EPSON EPL-6200-L 
laserjet 
  

S051099   
photocontractor 

unit 
DRUM  3   

59 TO 711 black 12   

60 TO 712 cyan 6   

61 TO 713 magenta 6   

62 

EPSON STYLUS S21 
EPSON STYLUS  SX 415 

TO 714 yellow 6   

63 T2701 (27) black 10   

64 T2702 (27) cyan 10   

65 T2703 (27) magenta 10   

66 

EPSON workforce WF-
3620 DWF 

T2704 (27) yellow 10   

67 
BROTHER LASER HL-
1450 

DR-6000 DRUM  2   

68 BROTHER LASER  TN-6300 black 1   

69 BROTHER DCP 7010  TN-2000 black 1   
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70 
TOSHIBA e-studio 163 
TOSHIBA studio 207 
TOSHIBA studio 205 

Τ-1640E black 2   

71 TOSHIBA e-studio 35 Τ 3500Ε black 6   

72 
TOSHIBA e-studio 353-
453 

T4520E black 18   

73 TOSHIBA studio 353 waste basket   20   

74 TOSHIBA Τ 2060 E Τ 2060 E black 1   

75 
XEROX COPY CENTER 
C118 

6R01179 black 1   

76 XEROX PHASER 3250 106R01374 black 10   

77 SAGEM IF 4035 
IF 40XX / ICR 

331 
black 8   

78 SAGEM MF 5461 CTR 360 black 3   

79 LANIER 7320 LANIER 7320 black 10   

80 DEVELOP INEO 210 
KONICA 

MINOLTA TN 114 
(∆ιπλό) 

black 1   

81 DEVELOP 1502 TYPE 104 (∆ιπλό) black 2   

82 
KONICA MINOLTA 
bizhub 3300 

TNP 36 A63V00H black 5   

83 PANASONIC KX-FP 141 KX-FA 54X 
Thermal Fax 
 Roll  
2 τεµαχίων 

3   

84 
BULL COMPUTEPRINT 
4/43 

Fujitsu DL 
3300/3400 

black 5   

85 
T1000 S 
FRANCOTYP-POSTALIA 

Farbbandkassette 
oprtimall red 
(πακέτο των 3 

τεµαχίων) 

oprtimall red 6   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

ΦΠΑ ….%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  6 / 2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 

 

ΤΕΧΝ Ι ΚΕΣ  ΠΡΟ∆ ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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ΤΕΧΝ ΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΟΜΑ∆Α Ι.  ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

 Όλα τα είδη γραφικής ύλης, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα Ι του Παραρτήµατος Α΄,  πρέ-

πει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και επιµεληµένης κατασκευής, της υπεύθυνης κατασκευα-

στικής εταιρείας όπου αυτή αναφέρεται ή άλλης ισοδύναµων τεχνικών προδιαγραφών. 

 Τυχόν ελαττώµατα σε αυτά, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δηµιουργούν την υποχρέωση 

στον προµηθευτή να αντικαταστήσει άµεσα τα ελαττωµατικά προϊόντα. 

 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ.  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ   
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το υπό προµήθεια χαρτί πρέπει να είναι κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του 

πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

2. Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιµατολο-

γικές συνθήκες. 

3. To χαρτί θα έχει τις παρακάτω διαστάσεις: 21,0 X 29,7 cm (A4) & 29,7Χ42,0 CM (Α3). 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το υπό προµήθεια χαρτί πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Σύνθεση πολτού: 100% χηµικός, µε ανοχή -5 

2. Περιεκτικότητα σε τέφρα:15% µέγιστο 

3. Περιεκτικότητα σε υγρασία:4,7 ± 0,9% 

4. Βάρος:80 g / m2± 4% 

5. Πάχος: 100 ± 10 microns  

6. Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση: 10 – 10 Ω 

7. Aδιαφάνεια: > 85% 

8. Λευκότητα: ≥ 135 CIE 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, ακρι-

βώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσε-

ων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). 

2. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό πλαστικοποιηµένο χαρτί, για την 

προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος. Κάθε 5 δεσµίδες 

θα πρέπει να είναι συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτια τα οποία είναι σφραγισµένα µε συγκολλητική 

ταινία. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται, κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
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1. Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

2. Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3, Α4 και Β4) 

3. Ο αριθµός τους 

4. Η µάζα (g/m2) 

Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων και τα ακό-

λουθα: 

1. Το είδος του χαρτιού 

2. Το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. 

 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµ-

φωνίας των ιδιοτήτων του χαρτιού που διαπιστώνονται οπτικά, µε τους όρους της προδιαγραφής. 

2. Πρακτικός έλεγχος διενεργείται, επίσης, από την ως άνω Επιτροπή στα µηχανήµατα, για να δι-

απιστωθεί η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του χαρτιού για παραλαβή. 

 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, να προβεί σε χηµικό έλεγχο του 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, που θα διενεργηθεί από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧ.Κ.) ή από 

το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) που αποτελεί µονάδα του Ο.Π.Ε. 

Α.Ε. και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζο-

νται εργαστηριακά, µε τους όρους της προδιαγραφής. 

 

 

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

Α/Α 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την 

προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτο-

τυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεο-

μοιοτυπίας (Fax). 

   

1.1 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν  

τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως αυτές περι-

γράφονται στην παρούσα προδιαγραφή,  οι 

οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. 

NAI   

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ    

 
Τα προσφερόμενα είδη  πρέπει να έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
NAI   
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2.1 

Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντι-

κά προϊόντα των κατασκευαστριών εται-

ρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύ-

ναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα). Τα 

προϊόντα θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως 

με τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 

NAI   

2.2 

Τα γνήσια ή συμβατά toner να είναι καινού-

ρια και αμεταχείριστα, στα δε ανακατα-

σκευασμένα τα υλικά που χρησιμοποιήθη-

καν (μελάνια και ανταλλακτικά) να είναι α-

ρίστης ποιότητας. Τυχόν ελαττώματα σε αυ-

τά όπως π.χ. η ανομοιόμορφη κατανομή με-

λάνης ή η μη αναγνώρισή τους από το μηχά-

νημα και που έχουν ως αποτέλεσμα την πε-

ριοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την αδυ-

ναμία εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από 

την Υπηρεσία, δημιουργούν την υποχρέωση 

στον προμηθευτή να αντικαταστήσει άμεσα 

τα ελαττωματικά προϊόντα.  

NAI   

2.3 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). NAI   

2.4 

Τα ισοδύναμα Laser Toner θα πρέπει να εί-

ναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προ-

διαγραφές DIN33870 και τα ισοδύναμα Ink-

jet σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

DIN33871. 

   

2.5 

Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα 

toner (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) τότε 

απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη 

πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 

9001:2008 ή ισοδύναμη, και ISO 14001:2004 

ή ισοδύναμη (περί φιλικότητας του περι-

βάλλοντος).  

NAI   

2.6 

Τα ισοδύναμα προϊόντα θα φέρουν οικολο-

γικό χημικό γραφίτη. Να προσκομιστεί σχε-

τική βεβαίωση από τον κατασκευαστή τους. 

ΝΑΙ   

2.7 

Τα φυσίγγια των ισοδύναμων προϊόντων 

(inkjet & laser) να έχουν χρησιμοποιηθεί μια 

μόνο φορά. 

ΝΑΙ   

2.8 

Για κάθε Laser Toner να αναφερθεί ο αριθ-

μός σελίδων που τυπώνει βάσει των 

ISO/IEC19752 ή ISO/IEC19798 και για κάθε 

Inkjet να αναφερθεί ο  αριθμός σελίδων που 

τυπώνει βάσει του ISO/IEC24711. Η ποιότη-

τα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώ-

σεων του ισοδύναμου (συμβατού ή ανακα-

τασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν με 

τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου 

(original) υλικού του κατασκευαστή.  

NAI   

2.9 
Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατα-

σκευασμένα τόνερ τότε απαιτείται, επί ποι-
NAI   
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νή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του 

προσφέροντος ότι έχει πραγματοποιήσει την 

συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, 

ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, 

αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρ-

τημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα υ-

πολείμματα παλιού γραφίτη επαναγέμιση 

με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό 

του toner, και επανασυναρμολόγησής του.  

2.10 

Εάν κάποιο από τα ισοδύναμα προϊόντα α-

ποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί 

άμεσα με νέο άριστης ποιότητας.  

   

2.11 

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε 

βλάβη σε μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της 

χρήσης ισοδύναμων τόνερ (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εται-

ρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντή-

ρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα 

αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της 

βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίω-

ση της χρέωσης του επισκευαστή ή την αντι-

κατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχά-

νημα ισοδύναμων δυνατοτήτων. 

NAI   

2.12 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμέ-

να αεροστεγώς. Στις εξωτερικές συσκευασί-

ες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου 

– μελανιού, και β) η ημερομηνία λήξης ή ε-

ναλλακτικά, η ημερομηνία ανακατασκευής.  

NAI   

2.13 

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομη-

νία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

και αυτή θα αποδεικνύεται εγγράφως. 

ΝΑΙ   

2.14 

Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά και 

ανακατασκευασμένα) θα πρέπει επίσης να 

έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το 

οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

NAI   

3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    

3.1 

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

των μελανιών τουλάχιστον δύο (2) ετών από 

την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. 

ΝΑΙ   

3.2 
Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατά-

στασης ελαττωματικών προϊόντων.  
NAI   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  6 / 2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 
 

 

ΥΠΟ∆Ε Ι ΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤ Ι ΚΩΝ   ΕΠ Ι Σ ΤΟΛΩΝ  
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ι.  ΑΠΟ  ΤΡΑΠΕΖΑ 
  
Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..                Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………….. 

Κατάστηµα               : ………………………….. 

Ταχ/κή ∆/νση           : ……………..……….……                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: ……………....... 

                                               

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ……………….. 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.………………..... (αριθµητικά και ο-

λογράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας : 

………………… ………………………………….… (επωνυµία και ταχ. δ/νση), για τη συµµετοχή  

της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας : 

…………………………………………….…..... (αναφέρεται ο τίτλος, ο αριθµός της διακήρυξης, 

καθώς και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).  

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή  στον ανωτέρω διαγωνισµό απορ-

ρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας και ισχύει µέχρι: ………………….      

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περίπτωση µερι-

κής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο ή µέρος του, α-

προφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και δι-

ζήσεως, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να ε-

ρευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ι-

σχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-

µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά  ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφο-

ράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

 
ΙΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

       Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 

θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων του άρθρου 17 της ∆ιακήρυξης, να  διατυπώ-

νεται ο όρος : 
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή 

µη η απαίτησή σας, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας» ή ότι  «Η εγγύηση 

διέπεται από τους  όρους του άρθρου 25 του Π.∆.118/2007».   
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 
  
Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..  Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………….. 

Κατάστηµα                : ………………………….. 

Ταχ/κή ∆/νση            : ……………..……….……                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: ……………....... 

                                               

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ……………….. 

 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………….… (αριθµητικά και ολο-

γράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας: 

……………………………………….……...………(επωνυµία και ταχ. δ/νση), για την καλή εκτέ-

λεση από αυτήν των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας και αφορά το έργο: 

……………………………………………………… …………………….…….…  (αναφέρεται ο τίτ-

λος και ο αριθµός της διακήρυξης).  

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περίπτωση µερι-

κής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο ή µέρος του, α-

προφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και δι-

ζήσεως, µέσα σε τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να ερευ-

νήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ι-

σχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Η παρούσα εγγύηση αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι:………………. 

• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-

µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆ ΄  

 
(ανήκει στην αρ.  6 / 2015  διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας) 

 
 

 

ΥΠΟ∆Ε Ι ΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πρέβεζα, … - … - 2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                Αρ. Πρωτ.: ……………… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  

 ΣΥΜΒΑΣΗ   
 

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ……… του µηνός ……………. του έτους 2015, ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου του Χρήστου, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ΑΒ 622720), Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια 

Ηπείρου, µε ΑΦΜ: 997908822,  ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας"   και  

2. Ο/H …………………..,  κάτοικος……………………,(Α.∆.Τ: …………….), ο οποίος εκπροσωπεί 

µε την ιδιότητα του …………………….. την εταιρεία………………………, µε 

ΑΦΜ:…………………., ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Προµηθευτής".    Έ-

χοντας υπόψη: 

α. Την   αρ. 2/2015 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης - χαρ-

τιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών». 

β. Την αριθµ ………………………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Η-

πείρου µε την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

 γ. Την αρ. πρωτ. ……………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πληρωµή της δα-

πάνης µε αύξοντα αριθµό καταχώρησης  …………………. στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της 

Υ∆Ε  Ν. Πρέβεζας.  

Συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Προµηθευτή» και αυτός µε 

την σειρά του αναλαµβάνει την προµήθεια των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας µε 

…………………………, για το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας, µε τους κατωτέρω όρους 

και συµφωνίες τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΕΣ 

ΟΜΑ∆Α… . . :  … … … … … … … … . . … . .  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιµή µο-
νάδος 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
αξία (χω-
ρίς ΦΠΑ) 

      
      
      

ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α. (23%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  (ΜΕ Φ.Π.Α.)  
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων, των επί µέρους ειδών,  κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα δι-

αµορφωθούν. Η ανωτέρω αύξηση των ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 30%, η δε 

αντίστοιχη µείωση µέχρι 50%.  

 Οι τιµές, ανά είδος, παραµένουν σταθερές καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της σύµβασης, καθώς 

και της ενδεχόµενης παράτασης αυτής. Στις περιπτώσεις αύξησης των επί µέρους συµβατικών 

ποσοτήτων, ισχύουν οι τιµές της προσφοράς για τα συγκεκριµένα είδη. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

1. Η εκτιµώµενη συµβατική αξία ανέρχεται σε ………. € (µε ΦΠΑ), για το σύνολο των ποσο-

τήτων και µε βάση τις τιµές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

2. Η οριστική συµβατική αµοιβή θα διαµορφωθεί από τις τελικές ποσότητες που θα απαιτη-

θούν και θα παραληφθούν. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει  από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει την 

31-12-2015, δυνάµενη να παραταθεί για δύο µήνες ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κα-

τόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα χορηγούµενα είδη θα καλύπτουν και θα ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες της Περιφερεια-

κής Ενότητας Πρέβεζας, θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 6/2015 ∆ιακήρυ-

ξης και την προσφορά του αναδόχου και θα παραδίδονται σε ποσότητες που θα ζητούνται περιο-

δικά.   

 Όταν ένα είδος κρίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής ως ακατάλληλο ή δεν είναι 

σύµφωνο µε τις απαιτούµενες από την οικεία διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά 

του προµηθευτή, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από άλλο αρίστης ποιότη-

τας, διαφορετικά η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην αγορά 

από το ελεύθερο εµπόριο και οποιαδήποτε επιβάρυνση άµεση ή έµµεση που θα προκύψει για την 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

                      
ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

          1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

        Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται τµηµατικά καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος της σύµβα-

σης, ανάλογα µε τις ποσότητες που απαιτούνται, τρείς ηµέρες µετά την λήψη του σχετικού δελτίου 
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ή της εντολής παραγγελίας, εκτός αν υπάρχει έλλειψη στο ελεύθερο εµπόριο, που θα αποδεικνύε-

ται από σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Πρέβεζας.  

           2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλ-

λονται κάθε φορά σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

Η ευθύνη, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τους προµηθευτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται µε 

µέριµνα της υπηρεσίας. 

α. Ποσοτική παραλαβή: Θα γίνεται  την ηµέρα, ώρα και στον τόπο παράδοσης των υλικών, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθ. 27 του Π∆ 118/2007. 

β. Ποιοτικός έλεγχος: Θα γίνεται µε µακροσκοπική ή χηµική εξέταση (λήψη δειγµάτων και 

αποστολή τους στο ΓΧΚ), όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,  τµηµα-

τικά µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας, ακολουθούµενης της διαδικασίας του άρθρου 35 

του Π.∆. 118/2007, από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π. Ε. Πρέβεζας και σύµφωνα µε 

την καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, 

υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων 

από το νόµο δικαιολογητικών.  

Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος 4%  (άρθρο 24 του Ν. 2198/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από τον 

ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον προµηθευτή µέρους ή του συνό-

λου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής 

πράξης. 

ΑΡΘΡΟ  11 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 
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2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου για την 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής,    η οποία καλεί 

υποχρεωτικά τον προµηθευτή προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κατάπτωση 

ολική ή µερική της  εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση υπέρ του δηµοσίου.  

3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται 

στην Π.Ε. Πρέβεζας ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 
ΑΡΘΡΟ  12 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ……………………        

εγγυητική επιστολή της τράπεζας………………..  ποσού ………….€,  µε ηµεροµηνία λήξης την 

……………….και η  οποία θα επιστραφεί µετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος της παρούσας 

σύµβασης, καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της. 

 
ΑΡΘΡΟ  13 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα  σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι οποίοι αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν 

δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

β) η προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο προµηθευτής θα προσπαθήσουν κάθε 

διαφορά να επιλυθεί µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  

Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµφωνείται 

πως αρµόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Πρέβεζας. 

Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως 

παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα 

Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

             ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                       
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